
                                                                                                                                                             
 УКРАЇНА  

  ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 РІШЕННЯ  

(дев’ята сесія восьмого скликання) 

 

від 27 жовтня 2021 року 

м. Городня 
 

Про   створення  робочої  групи    з  

підготовки     пропозицій        щодо  

встановлення меж старостинських 

округів  

 

З метою приведення діяльності старостинських округів Городнянської 

міської ради до вимог чинного законодавства, за рекомендацією постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку, керуючись ст.ст. 26, 54
1
, 

59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська 

міська рада в и р і ш и л а: 

  

1. Створити та затвердити склад робочої групи з підготовки 

пропозицій щодо приведення меж старостинських округів Городнянської 

міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства, додається. 

 

2. Робочій групі підготувати пропозиції щодо затвердження меж 

старостинських округів та подати на розгляд сесії міської ради. 

 

3. Попередити старост про зміни в організації праці, зокрема про 

скорочення чисельності працівників та зміну істотних умов праці. 

 

4. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської 

ради, першого заступника та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету згідно з розподілом обов’язків, а контроль - на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Андрій БОГДАН 
 

 

 

 

 



   Додаток  

                                                                                                         до рішення 9 сесії 8 скликання  

                                                                                                         Городнянської міської ради 

                                                                                                         від 27 жовтня 2021 року 

                    «Про створення робочої групи з 

                                                                                                         підготовки пропозицій щодо 

                                                                                                         встановлення меж  

                                                                                                         старостинських округів» 

 

 

Склад робочої групи 

з підготовки пропозицій щодо приведення меж старостинських округів 

Городнянської міської ради у відповідність до вимог чинного 

законодавства 

  
Лахнеко І.М.                   – заступник міського голови – голова робочої групи; 

Гуща Ю.С.                      – головний спеціаліст з кадрових питань загального  

                                             відділу – секретар робочої групи; 

Пінчук В.М.                    – перший заступник міського голови; 

Підлісна І.І.                     – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету; 

Яценко Д.В.                     – начальник юридичного відділу; 

Кравченко О.В.              – депутат міської ради VIII скликання; 

Осадча В.О.                     – депутат міської ради VIII скликання; 

Коваленко С.В.               – депутат міської ради VIII скликання; 

Харькова Н.В.                 – депутат міської ради VIII скликання; 

Примак Г.Г.                     – депутат міської ради VIII скликання. 
 


